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Privacyverklaring website 2 Live
Stichting 2Live, gevestigd aan Europalaan 2, 5232 BC te 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.2live.nl
info@2live.nl
+31 73 7114230

Persoonsgegevens die wij verwerken bij
aanmelding
Stichting 2Live verwerkt persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het
aanmeldformulier, contactformulier op onze website, telefonisch of e-mail. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
Persoonsgegeven
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Geboortedatum

- Reden van aanmelding

- Leerdoelen

- Opleidingsniveau
- Dagbesteding op dit moment

- Aanmeldingsgemeente + gegevens van je
verwijzer
- Contactgegevens van eventueel vorige
hulpverlenende instantie(s)

- Financiële gegevens

- Huidige leefsituatie

Reden van verwerking
Juiste wijze van aanspreken
Contact op kunnen nemen
Contact op kunnen nemen, informatie verzenden
en inschatting maken t.b.v. intake/woonlocatie
Contact op kunnen nemen
In combinatie met naam biedt de geboortedatum
ons de mogelijk om te voorkomen dat we 2
jongeren met dezelfde naam door elkaar halen
Tevens helpt de geboortedatum bij onze
aannamevereisten (17 t/m 25 jaar)
Dit geeft ons een beeld van jou en je wensen
naar ons toe, zodat we weten of we bij je passen
en anders kunnen we je mogelijk doorverwijzen
2Live werkt doelgericht en daarom moeten we
een beeld vormen van jou leerdoelen en de
haalbaarheid
Inschatting van jouw niveau en vaardigheden
voor nu en in de toekomst
Inschatting maken van jouw mogelijkheden,
dagbesteding is voor 2Live een vereiste als je bij
ons woont, hoeft bij aanmelding nog niet
Contact op kunnen nemen en afspraken maken
met de gemeente die jouw traject bij ons gaat
betalen
Contact op kunnen nemen, na jouw toestemming,
om achtergrondinformatie op te kunnen vragen
Tevens kan dit helpen bij het inschatten van de
haalbaarheid van jouw leerdoelen
Toetsing of je in staat bent bij WMO je eigen huur
en andere verplichtingen te kunnen betalen
Jeugdzorgjongeren betalen bij ons geen huur
2Live werkt samen met jouw netwerk en
belangrijke personen, je leefsituatie geeft een
beeld
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- Risicotaxatielijst-antwoorden

- Overige persoonsgegevens die je zelf actief
verstrekt hebt

2Live is verplicht bij de aanmelding risico’s
bespreekbaar te maken en in te schatten. Dit gaat
o.a. over ervaringen met grensoverschrijdend
gedrag, geweld, zelfbeschadiging, gedachten aan
zelfdoding, beperkingen, middelengebruik etc.
Noodzakelijk voor goede begeleiding

We bewaren deze gegevens gedurende ons aanmeld- en intakeproces. Mocht je besluiten geen
begeleiding te ontvangen van 2Live, dan vernietigen we alle persoonsgegevens binnen 1 week, tenzij
jij uitdrukkelijk anders hebt aangegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Stichting 2Live Den Bosch verwerkt de mogelijk volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
▪ Geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen
▪ Psychische problemen en stoornissen
▪ Risicovol gedrag of slachtofferschap
▪ Financiële gegevens
We verwerken deze gegevens alleen als het noodzakelijk is voor je begeleiding en je ontwikkeling. Dit
gebeurt volgens alle geldende professionele standaarden en wet- en regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting 2Live kent geen enkele geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting 2Live bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor
de dossiers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting 2Live verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met jouw toestemming of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting 2Live Den Bosch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel analyseren we het
gebruik van onze website anoniem om hem continu te blijven verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting 2Live en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
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jouw persoonsgegevens sturen naar bovenstaande contactgegevens. We reageren zo
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Stichting 2Live wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting 2Live neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.
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